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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lào Cai, ngày 29 tháng 7 năm 2022

V/v tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu trong
xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: - Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- BCĐ Chương trình xây dựng NTM các huyện, thị xã, thành phố,
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố,
- Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.
Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với
Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Thi đua - Khen
thưởng tỉnh và các cơ quan liên quan tổng hợp, thẩm định, lựa chọn và thống nhất danh
sách 96 tập thể, 63 cá nhân điển hình, 02 mô hình tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2022 trong
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai (có danh sách kèm theo).
Để góp phần lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân
trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy đề nghị:
1. Các cơ quan báo chí, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh căn cứ danh sách và
thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu tổ chức tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
2. Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới các
huyện, thị xã, thành phố: Tập trung tuyên truyền lan tỏa các gương điển hình tiên tiến,
các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới để cán bộ, đảng viên và
Nhân dân noi theo. Tiếp tục rà soát và giới thiệu các tập thể, cá nhân có nhiều thành
tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- BCĐ CT XDNTM tỉnh,
- Văn phòng ĐP XDNTM tỉnh,
- Ban TĐ-KT tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- BTG (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Phòng TT-VHVN,
- Lưu VTVP Ban.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đỗ Đức Liệu
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DANH SÁCH
Gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2022
(Kèm theo Công văn số 937 -CV/BTGTU ngày 29/07/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai)
----TT
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Tên đơn vị/cá nhân
Huyện Bát Xát
Tập thể (07)

Địa chỉ

Tóm tắt thành tích

6 tháng đầu năm 2022, nhân dân và cán bộ thôn Tùng Sáng đoàn kết cùng nhau xây dựng thôn kiểu mẫu
và đã đóng góp 200 ngày công lao động (quy đổi thành tiền là 40.000.000 đồng) để sửa chữa, xây dựng
Xã A Mú Sung
bếp, nhà vệ sinh, sân nhà văn hóa của thôn. Đồng thời đóng góp tiền mặt là 100.000 đồng/ hộ để lắp đặt
đường đèn điện năng lượng mặt trời đề thắp sáng đường làng ngõ xóm.
Vận động nhân dân đổ đường vào nhà văn hóa được 100m và nạo vét kênh mương được 80 công lao
Chi bộ Nậm Pẻn II
Xã Sàng Ma Sáo
động; đổ đường ngõ xóm 17m với 15 công lao động. Vận động nhân dân xây 01 nhà tắm, 01 nhà vệ sinh,
03 bếp, chỉnh trang 01 nhà, xây 10 chuồng trại.
Thôn Sàng Ma Vận động nhân dân chỉnh trang 01 nhà, xây 02 bếp, xây 02 nhà, xây 01 nhà tắm và 01 nhà vệ sinh, trồng
Chi bộ Sàng Ma Sáo Sáo - Sàng Ma 21 cây đầu xuân và xây 04 chuồng trại. Họp phân công tổ tự quản về công tác phòng chống dịch COVID
Sáo
-19 và lập chốt chống dịch tại thôn.
Chi bộ Khu Chu
Xã Sàng Ma Sáo
Vận động nhân dân đổ 5 tuyến đường với tổng số 368 công lao động; sửa chữa nạo vét kênh mương được
Phìn
32 công.
Chi bộ Mà Mù Sử II Xã Sàng Ma Sáo
Vận động nhân dân đổ đường 300m với 210 công lao động; xây 02 chuồng trại, 02 nhà vệ sinh; làm 01
nhà sắt bắn tôn tại nhà văn hóa với số tiền 71.400.000 đồng.
Thực hiện đề án phát triển sản xuất nhóm hộ gồm 05 hộ gia đình đã góp vốn xây dựng chuồng trại để
Nhóm hộ dân thực Thôn Xéo Pa
nuôi phát triển lợn đen bản địa. Hiện nay tổng số đàn lợn là 37 con. Trong đó: 01 con lợn đực giống và 12
hiện mô hình chăn Cheo, Xã Pa
con lợn cái, 18 con lợn thịt có trọng lượng từ 50-55kg/con và 06 con lợn có trọng lượng từ 15-20kg/con, trong
nuôi lợn đen
Cheo
năm đã xuất chuồng 08 con lợn thịt từ 90 – 115kg đạt khoảng 95 triệu đồng.
Tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu và đóng góp ngày công lao động đổ bê tông
Ban công tác mặt
Thôn Bản Pho, xã tuyến đường nội đồng trong thôn với chiều dài là 1.100 m; chiều rộng 1,1 m, dày 7 cm. Kinh phí đóng
trận thôn Bản Pho
Bản Qua
góp bằng tiền mặt bình quân là 1.200.000 đồng/hộ gia đình với 92 hộ hưởng lợi. Tổng kinh phí kể cả
ngày công lao động để làm đường nội đồng của thôn là trên 257.000.000 đồng.
Nhân dân và cán bộ
thôn Tùng Sáng

Cá nhân (12)
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Công an viên 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Khanh đã kêu gọi ủng hộ 15 bóng đèn tiết kiệm năng lượng, 03 máy
Nguyễn Công Khanh chính quy xã A lọc nước, 2.800 chiếc khẩu trang, 300 đầu sách pháp luật và một số vật dụng khác với tổng số tiền khoảng
Mú Sung
60 triệu đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, hộ gia đình ông Lò Láo Tả đã ủng hộ giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn
Thôn Tùng Sáng, cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ôn thi vào lớp 10 và trẻ khuyết tật với số tiền mặt là 32.000.000
Hộ ông Lò Láo Tả
xã A Mú Sung
đồng. Đồng thời, gia đình còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất luôn mạnh dạn đi đầu trong
phát triển kinh tế hộ gia đình, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, luôn mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình,
Hộ ông Trần Văn
Thôn Tân Quang,
phát triển mô trang trại gồm 10 con lợn, 400 con gà và 1400 con vịt đẻ trứng, thu nhập hàng tháng của
Quyền
xã Trịnh Tường
gia đình đạt trên 50 triệu đồng, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 03 lao động trong thôn.
Là điển hình trong phát triển kinh tế với mô hình nuôi trùn quế làm thức ăn cho gà, vịt, cá. Hiện tại mô
Thôn 3,
Lê Thanh Sơn
hình của anh đã có khoảng 500m2. Với nguồn thu nhập từ bán trùn giống, trùn thịt, phân trùn... sau khi
xã Bản Vược
trừ chi phí, thu nhập trung bình của anh đạt từ 10-20 triệu đồng/tháng.
Với cương vị là Trưởng thôn, đồng chí Vàng luôn gương mẫu tích cực tham gia phong trào xây dựng
Thôn Phìn Páo,
nông thôn mới của thôn, tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang được 04 nhà ở, xây mới 01 nhà,
Lý A Vàng
Xã Trung Lèng
nâng cấp được 5 chuồng trại nuôi nhốt gia súc, xây mới 09 nhà vệ sinh, làm mới nhà tắm, bể nước 02
Hồ
cái, 03 hố rác. Đổ bê tông tuyến đường ngõ xóm thôn Phìn Páo dài 200m, chiều rộng 2 mét.
Thôn Phìn Páo,
Là tấm gương điển hình chấp hành tốt chủ trương chính sách của nhà nước, tích cực tham gia các phong
Lý A Tráng
xã Trung Lèng
trào xây dựng nông thôn mới của thôn, gia đình đã hiến 100 m2 đất để làm đường ngõ xóm và đóng
Hồ
góp ngày công tương đương 2 triệu đồng để làm đường ngõ xóm.
Với cương vị là Bí thư chi bộ, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn tham gia phát triển
kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hoá… Vận động nhân dân làm 200
m đường ngõ xóm, đã đóng góp 60 công tham gia bảo dưỡng các tuyến đường tự quản do thôn quản lý,
Thôn cán Tỷ, xã
Chảo Chìu Lùng
vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà văn hoá thôn, sửa chữa mương máng thuỷ lợi.Là điển hình trong lao
Bản Xèo
động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, hàng năm trồng 2 ha lúa, 2 ha ngô, 1 ha cây đao giềng,
chăn nuôi gia súc như 14 con trâu, ngựa, lợn 30 con, hàng trăm con gia cầm, trồng 2,5 ha rừng; tổng thu
nhập hàng năm của gia đình đạt 100 triệu đồng/năm.
Với cương vị là Bí thư chi bộ, vận động nhân dân làm mới 30 nhà vệ sinh, đổ 300m đường liên gia với
Thôn Kin Chu
tổng kinh phí nhân dân đóng góp gần 60 triệu đồng. Bên cạnh đó đồng chí tích cực tuyên truyền phòng,
Lý Dì Go
Phìn 2, xã Nậm
chống tảo hôn, trong năm 2021 đã tuyên truyền vận động được 3 trường hợp có ý định tảo hôn không tổ
Pung
chức cưới.
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Vũ Văn Sinh
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Nguyễn Trung Triều

11

Hồ A Tiến

12

Phàn Láo San
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Phòng Tài Chính Kế hoạch huyện
Kêu gọi ủng hộ 44 suất quà cho hộ nghèo với tổng số tiền 19.315.000 đồng.
Bát Xát
Kêu gọi doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (công ty TNHH và Xây dựng Lan Anh) ủng hộ
Bí thư Huyện ủy
170.000 cây quế giống cho nhân dân 3 thôn Tả Trang, Sải Duần, Trung Chải của xã Phìn Ngan trồng
Bát Xát
rừng kinh tế với tổng diện tích là 34 ha với tổng giá trị là 170 triệu đồng.
Là một đảng viên trẻ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
Thôn Coóc Cài,
tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Thực hiện mô hình kinh tế nuôi 13 con trâu
xã Bản Qua
thương phẩm (03 con trâu mẹ); nuôi 05 con lợn (01 lợn nái), 03 ha ao nuôi cá, 150 con gà. Mô hình kinh
tế của hộ gia đình anh ước tính cho thu nhập trên 120 triệu đồng.
Năm 2021, Đoàn viên Phàn Láo San mạnh dạn vay vốn 100 triệu đồng theo nguồn vốn giảm nghèo NQThôn Ngải Chồ,
06/HĐND tỉnh và đầu tư chuồng trại với diện tích khoảng 300m2 để nuôi lợn thương phẩm với tổng đàn
xã A Lù
duy trì 50- 60 con lợn thịt. Hiện nay anh thường xuyên cung cấp giống lợn cho địa phương, mỗi năm
xuất chuồng từ 1-2 đợt, cho nguồn thu nhập từ 130- 150 triệu đồng/năm.

Huyện Si Ma Cai
Tập thể (11)
Cục Thi hành án dân
Tỉnh Lào Cai
sự

2

Công an

3

Ban Tuyên
Huyện ủy

Huyện Si Ma Cai
giáo

Đã ủng hộ 23 hộ gia đình ở 4/4 thôn thuộc xã Cán Cấu với tổng số tiền là 30 triệu đồng để cứng hóa nền
nhà.
Đã ủng hộ nhân dân xã Nàn Sín 30 tấn xi măng với trị giá 45 triệu đồng để mở đường giao thông nông
thôn.

Huyện Si Ma Cai

Đã ủng hộ nhân dân xã Cán Cấu 5 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn.
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Viện Kiểm sát nhân
dân

Huyện Si Ma Cai

Đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ bà con nhân dân thôn Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng 40 mét khối
cát, 20 mét khối đá xay (trị giá 18 triệu đồng) để các hộ gia đình cứng hóa nền nhà, xây dựng nhà vệ sinh,
đưa chuồng nuôi gia súc, gia cầm, hố phân ra xa nơi ở... đảm bảo hợp vệ sinh môi trường. Đã tặng 10
suất quà tết (mỗi suất trị giá 300.000đ/suất), tổng 3 triệu đồng cho các hộ nghèo và gia đình chính sách
thuộc thôn Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng.
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Văn phòng Huyện ủy Huyện Si Ma Cai

Đã ủng hộ nhân dân xã Bản Mế 10 tấn xi măng, trị giá 15 triệu đồng để mở đường giao thông nông thôn
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Trường Mầm non

Xã Sín Chéng

7

Trường Mầm non

Xã Nàn Sán

Đã ủng hộ khẩu trang, lương thực… cho thôn Bản Kha phòng, chống dịch COVID- 19, trị giá 5 triệu
đồng.
Đã ủng hộ khẩu trang, lương thực, thực phẩm… cho các chốt phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn
xã, trị giá 18 triệu đồng.
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Nhân dân thôn Sảng
Chải
Nhân dân
thôn Sừ Pà Phìn
Nhân dân thôn Lao
Chải
Nhân dân
thôn Mù Tráng Phìn
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Cá nhân (16)

1

Ông Sùng Quang
Dùng

Thi hành án huyện Si
Đã ủng hộ nhân dân xã Cán Cấu 2 triệu đồng để mở đường giao thông nông thôn.
Ma Cai

Ông Giàng Seo Pao

Hội Nông dân
huyện Si Ma Cai
Thôn Thào Chư
Phìn, xã Thào Chư
Phìn
Thôn Lao Chải,
xã Quan Hồ Thẩn
Thôn Lử Thẩn,
xã Lùng Thẩn
Thôn Seng Sui,
xã Lùng Thẩn
Thôn Seng Sui,
xã Lùng Thẩn
Thôn Seng Sui,
xã Lùng Thẩn
Thôn Seng Sui,
xã Lùng Thẩn
Thôn Seng Sui,
xã Lùng Thẩn
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Bà Ly Thị Xây

4

Ông Tráng Seo Lao

5

Ông Sùng A Chống

6

Ông Hảng Chẩn Hòa

7

Ông Giàng Seo Phừ

8

Ông Hảng Seo Mùa

9

Ông Hảng Seo Páo

10

Ông Giàng Seo Sú

Xã Nàn Sán

Đã tự nguyện đóng góp 51 triệu đồng để mua và lắp 45 bóng điện, thắp sáng khu dân cư.

Xã Quan Hồ Thẩn

Đã đóng góp 200 ngày công trị giá 40 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn.

Xã Quan Hồ Thẩn

Đã đóng góp 420 ngày công trị giá 84 triệu đồng để dọn vệ sinh, đường làng, ngõ, xóm.

Xã Cán Cấu

Đã đóng góp tiền và ngày công trị giá 17 triệu đồng để tu sửa lại 03 km đường giao thông nông thôn.

Đã ủng hộ nhân dân xã Cán Cấu 3 triệu đồng để mở đường giao thông nông thôn.
Đã trồng khoảng 0,7 ha hoa cánh bướm, thu hút khách đến tham quan, cho thu nhập 45 triệu đồng.
Đã ủng hộ cát, sỏi, xi măng (trị giá 5 triệu đồng) cho thôn để làm đường giao thông nông thôn.
Gia đình đã trồng 0,7 ha gừng, thu hoạch khoảng 09 tấn trị giá 54 triệu đồng.
Gia đình đã trồng 0,5 ha gừng, thu hoạch khoảng 08 tấn trị giá 48 triệu đồng.
Gia đình đã trồng 0,5 ha gừng, thu hoạch khoảng 08 tấn trị giá 48 triệu đồng.
Gia đình đã trồng 0,3 ha gừng, thu hoạch khoảng 6,5 tấn trị giá 39 triệu đồng.
Gia đình đã trồng 0,3 ha gừng, thu hoạch khoảng 6,5 tấn trị giá 39 triệu đồng.
Gia đình đã trồng 0,3 ha gừng, thu hoạch khoảng 6,5 tấn trị giá 39 triệu đồng.
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11

Ông Nùng Văn Lỷ

12

Ông Tải Văn Tiến

13

Ông Cư Seo Pùa

14
15
16

Ông Cư Seo Vảng
Ông Cư Seo Dín
Ông Lùng
Minh

Thôn Sín Chải,
xã Sín Chéng
Thôn Sản Sín
Pao,
xã Sín Chéng
Thôn Dào Dần
Sán, xã Nàn Sán
Thôn Sảng Chải,
xã Nàn Sán
Thôn Sảng Chải,
xã Nàn Sán

Đã ủng hộ vật chất cho thôn Bản Kha trị giá khoảng 5 triệu đồng để phòng, chống dịch Covid - 19.
Đã ủng hộ vật chất cho thôn Bản Kha trị giá khoảng 5 triệu đồng để phòng, chống dịch Covid - 19.
Đã chuyển đổi 1,1 ha cây trồng sang cây dược liệu (cây cát cánh), thu nhập khoảng 70 triệu đồng.
Chuyển đổi 0,95 ha cây trồng sang cây dược liệu (cây cát cánh), thu nhập khoảng 47 triệu đồng.
Chuyển đổi 0,9 ha cây trồng sang cây dược liệu (cây cát cánh), thu nhập khoảng 46 triệu đồng.

Năm 2022 gia đình đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 100
Ngấn Thôn Bản Mế, xã
con giống lợn đen bản địa, chăn nuôi theo hướng sinh sản và sản xuất hàng hóa; 6 tháng đầu năm đã bán lợn cắp
Bản Mế
nách bản địa ra thị trường, cho thu nhập khoảng 138 triệu đồng.

Huyện Bắc Hà
I

Tập thể (05)

1

Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh

Xã Nậm Đét,
huyện Bắc Hà

Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh

Xã Nậm Lúc,
huyện Bắc Hà

Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh

Xã Hoàng Thu
Phố, huyện Bắc
Hà

Hội Liên hiệp phụ
nữ

Thôn Nậm Kha 2,
xã Nậm Lúc

2

3

4

Tham gia tổ chức Lễ ra quân phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027,
Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần và Khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 và
tổ chức trồng 3.100 cây quế tại Thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét.
Tham gia tổ chức Chương trình Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” điểm
cấp tỉnh tại xã. Đoàn đã thành lập 01 Đội Thanh niên thu gom rác thải khu vực nông thôn; trao tặng 05
nhà nhân ái với tổng trị giá 250.000.000 đồng; trồng mới 150 cây xanh; xây dựng 01 nhà vệ sinh công
cộng tại chợ xã Nậm Lúc.
Tích cực tuyên truyền cho nhân dân tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, vệ
sinh đường thôn, thu gom, xử lý rác thải, khơi thông kênh, mương, phát tờ rơi tuyên truyền nếp sống văn
minh, hướng dẫn và vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định. Từ đầu năm 2022 đoàn xã đã trồng
được 5.000 cây quế trong khuân khổ Lễ ra quân chiến dịch Tình nguyện mùa đông 2021 và Xuân tình
nguyện 2022.
Chỉ đạo các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tới toàn thể hội viên; 6 tháng
đầu năm 2022, Hội đã trồng mới 550m tuyến đường hoa nông thôn mới tại 02 chi hội (chi hội Cốc Đầm
và Thải Giàng).
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Hội Liên hiệp phụ
nữ

II

Cá nhân (15)
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11

Ông
Tim

Trương

Thôn Lùng Phình,
xã Lùng Phình

Hội phụ nữ xã Nậm Lúc chỉ đạo các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tới
toàn thể hội viên. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã thành lập mô hình “Thu gom chất thải trong
chăn nuôi”, trồng được 400 cây anh đào, thường xuyên vận động hội viên phụ nữ tham gia tổng vệ sinh
thôn bản.

Văn Thôn Nậm Kha 2, Là một trưởng thôn, ông đã luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, đặc biệt là trong phong trào
xã Nậm Lúc
xây dựng nông thôn mới. Gia đình đã hiến 0,5 ha đất làm đường giao thông; vận động nhân dân trong
thôn 2 hiến đất đai, cây cối, hoa màu trong xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá trên 111.000 triệu
đồng.
Ông Bùi Văn
Thôn Nậm Kha 2, Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, vận động nhân dân và gia đình hiến 750 m2 đất để làm
Thượng
xã Nậm Lúc
đường giao thông, với tổng giá trị 64.000.000 đồng.
Ông Phàn Văn Tách Thôn Nậm Kha 2, Gia đình đã hiến với 500m2 đât vườn và đất đã trồng quế để làm đường giao thông nông thôn trị giá 41
xã Nậm Lúc
triệu đồng.
Ông Trương Văn
Thôn Nậm Kha 2, Gia đình đã hiến với 550m2 đât vườn và đất đã trồng quế để làm đường giao thông nông thôn trị giá cả
Phúc
xã Nậm Lúc
hoa màu và đất đai là 45 triệu đồng.
Ông Nông Văn Tiến Thôn Nậm Nhù, Gia đình đã hiến 450 m2 đất vườn trị giá 41 triệu đồng để xây dựng cầu.
xã Nậm Lúc
Ông Lương Xuân Thôn Nậm Nhù, Gia đình đã hiến 350 m2 đất vườn, trị giá 32 triệu đồng để làm đường giao thông.
Thịnh
xã Nậm Lúc
Ông Lý Văn Tún
Thôn Cốc Đầm,
Gia đình đã hiến 450 m2 đất ruộng trị giá 59 triệu đồng để làm đường giao thông.
xã Nậm Lúc
Ông Phàn Văn Thóc Thôn Cốc Đầm,
Gia đình đã hiến 500 m2 đất đất trồng quế, trị giá 18 triệu đồng để làm đường giao thông.
xã Nậm Lúc
Ông Lý A Siếu
Bí
thư
Đoàn Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tích
TNCS Hồ Chí cực tuyên truyền và thuyết phục các thành viên trong gia đình, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa
Minh xã Nậm Đét bàn xã hiến 2000m2 đất để trồng cây quế.
Ông Lê Tuấn Mây
Bí thư Chi Đoàn Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của thôn, xã; tuyên truyền và thuyết phục các
thôn Khởi Bung đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia góp ngày công để đổ sân bê tông với diện tích 150m2, nạo
xã Bảo Nhai
vét trên 1,5 km rãnh.
Ông Thào A Lìn
Bí
thư
Đoàn Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tuyên truyền và thuyết phục các đoàn viên, thanh niên và
TNCS Hồ Chí nhân dân tham gia góp ngày công để đổ sân bê tông với diện tích 300m2 ở thôn Nậm Xỏm.
Minh xã Tả Củ Tỷ

8
12
13

Bà Trương Thị Hiền
Trương Thị Nguyệt
Thào Thị Bông

14
15

Thào Thị Mủa

Thôn Nậm Kha 2,
xã Nậm Lúc
Thôn Thải Giàng,
xã Nậm Lúc
Thôn Sán Sả Hồ,
xã Thải Giàng Phố
Thôn Sân Bay, xã
Thải Giàng Phố

Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của Hội, hoạt động của thôn, xã; đặc biệt là trong phong
trào xây dựng nông thôn mới; năm 2022 huy động hội viên trồng 500m tuyến đường hoa nông thôn mới.
Tích cực tuyên truyền và thuyết phục các hội viên và nhân dân trong thôn trồng mới được 250m tuyến
đường hoa nông thôn mới.
Thực hiện tốt công tác vận động chị em hội viên tham gia thu gom chất thải trong chăn nuôi, nhằm giảm
thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong nông thôn. Vận động được 17 chị em hội viên tham gia thu
gom 6 tháng đầu năm thu gom được 03 đợt với tổng số tiền thu gom là 12.630.000 đồng.
Vận động chị em hội viên tham gia trồng và chăm sóc tuyến đường hoa phụ nữ tại thôn Sân Bay với
chiều dài tuyến đường hoa là 500m.

Huyện Bảo Thắng
I

Tập thể (07)

1

Nhân dân và cán bộ,
Xã Bản Cầm
thôn Nậm Chủ

2

Nhân dân và cán bộ,
Xã Sơn Hà
thôn Làng Chưng

3

Nhân dân và cán bộ
Xã Phong Niên
thôn An Hồ

4

Nhân dân và cán bộ
Xã Xuân Quang
thôn Hốc Đá

5

Nhân dân và cán bộ
Xã Trì Quang
thôn Làng Đào 2

Đã có thành tích trong công tác vận động, nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của Nhân dân trong công tác triển
khai làm đường điện thắp sáng trong thôn, kết quả: Huy động nguồn xã hội hóa được 35 triệu đồng, Nhân
dân đóng góp 45 triệu đồng, tổng số đường điện triển khai làm 2,2 km bằng đèn năng lượng mặt trời.
Thường xuyên tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với
nhân dân, giữ vững các tiêu chí thôn kiểu mẫu. Quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi,
nâng cao đời sống giữ vững an ninh chính trị, trật an toàn xã hội ở địa phương, thực hiện nếp sống văn
minh, xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân đạt một số thành tựu cơ bản như: Thu nhập bình quân
45,5 triệu đồng/người/năm. Thực hiện hoàn thành 2,5 km đường điện thắp sáng với tổng kinh phí nhân
dân và cán bộ thôn đóng góp ngày công và tiền mặt 42 triệu đồng.
Vận động nhân dân trong thôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, các quy định ở địa phương; Trong 6 tháng đầu năm đã vận động nhân dân hiến đất, hiến
6560m2 và trên 5.700 cây quế, mỡ để làm tuyến đường liên xã An Hồ (Phong Niên) đi Xuân Quang.
Vận động nhân dân trong thôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, các quy định ở địa phương; Trong 6 tháng đầu năm đã vận động nhân dân hiến 3.400m2 và
trên 6.000 cây quế, mỡ, cây ăn quả, hiến cây làm tuyến đường liên xã Hốc Đá - Xả Hồ (Phong Niên);
tuyến đường liên thôn Hốc Đá - Cốc Sâm và tuyến đường giao thông nông thôn của thôn.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi bộ thôn Làng Đào 2 đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân trong thôn thực hiện xây dựng 3,2 km tuyến đường điện dọc 03 trục đường của thôn; triển khai
làm 3,2 km đường hoa trong thôn; tổng kinh phí nhân dân tham gia đóng góp để xây dựng đường điện
75 triệu đồng, trên 80 ngày công lao động.
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6

Nhân dân và cán bộ
Xã Xuân Giao
thôn Hùng Xuân 2

7

Nhân dân và cán bộ
Xã Xuân Hải
thôn Nam Hải
Cá nhân (06)

II
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2
3

4
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Nhân dân và cán bộ trong thôn Hùng Xuân 2 tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.
Duy trì, chăm sóc số lượng hiện có và trồng mới đường hoa với tổng chiều dài 2,9km. Nâng cấp 350m
đường cờ dọc tỉnh lộ 151. Làm mới và mở rộng đường nội đồng, chiều dài 0,4km và xây công nhà văn
hó thôn với tổng kinh phí 85 triệu đồng, nâng cấp 350m đường cờ.
Tập thể chi hội Cựu chiến binh thôn Nam Hải hỗ trợ 20 ngày công cùng nhân dân vận chuyển 18 tấm bê
tông, phát dọn, san gạt, mở đường ngõ xóm tại thôn Nam Hải được trên 300m, ủng hộ 3,8 triệu đồng.

Bản thân luôn luôn đi đầu trong thôn trong công cuộc xây dựng đường điện, đường hoa trên địa bàn thôn,
Bí thư Chi bộ Khe thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân hàng tháng lao động, chăm sóc đường hoa. Kết quả 6
Nguyễn Khải Tuấn
Đền, xã Sơn Hà
tháng đầu năm đã vận động được nhân dân làm 320m đường hoa, 1km đường cờ và 1,8km đường điện
chiếu sáng.
Chủ tịch Ủy ban Thực hiện kế hoạch của huyện về mở các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường giao thông nông thôn
Đặng Cao Sơn
MTTQ xã Phong tuyến đường liên thôn An Hồ (Phong Niên) đi Xuân Quang, gia đình ông đã hiến 2.000m2 đất đồi và
Niên
hiến 1.000 cây quế đã 3 năm tuổi.
Trần Văn Chú
Thôn An Hồ, xã Thực hiện kế hoạch của huyện về mở các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường giao thông nông thôn;
Phong Niên
hộ gia đình ông Trần Văn Chúc đã hiến 14.110m2 đất đồi và 1.110 cây xanh.
Qua 02 năm học tập mày mò nghiên cứu, anh Lương Văn Xuân đã áp dụng công nghệ và tự sản xuất máy
phục vụ xây dựng và nông nghiệp. Năm 2019 và đến nay xưởng sản đã xuất đến 50 loại sản phẩm như
Thôn Trang Nùng, (bàn bẻ đai sắt, van bẻ mỏ,máy bẻ sắt , bơm tự áp, dụng cụ bón phân cho cây .....) phục vụ xây dựng và
Lương Văn Xuân
xã Xuân Quang
nông nghiệp. Mỗi năm xưởng sản xuất 5000-6000 sản phẩm trừ chi phí lãi xuất trên 1 tỷ đồng tạo công
ăn việc làm thường xuyên cho 40-60 lao động địa phương thu nhập 6.000.000-10.000.000đ/1 tháng. Hiện
sản phẩm đã có mặt trên cả thị trường trong nước và nước ngoài.
Thôn Hốc Đá, xã Thực hiện kế hoạch của huyện về mở các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường giao thông nông thôn;
Vương Quốc Quang
Xuân Quang
hộ gia đình ông Vương Quốc Quang đã hiến 3.500m2 đất bao gồm đất ao, đất ruộng, đất đồi.
Phó Bí thư Chi bộ, Tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí 75 triệu đồng, trên 80 ngày công lao động để xây
Đặng Văn Quỳnh
Trưởng thôn Làng dựng 3,2 km 03 tuyến đường điện trong thôn. Tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng mới 3,2 km tuyến
Đào, xã Trì Quang đường hoa của thôn.
Huyện Mường Khường

I

Cá nhân (07)

1

Trần Thị Thắm

Thôn Phẳng Tao, Hiến 700m2 đất để mở tuyến đưởng Từ thôn Phẳng Tao thông qua Lùng Tao đi xã Bản Cầm huyện Bảo
xã Bản Sen
Thắng, tỉnh Lào Cai với trị giá khoảng 37.000.000 đồng.
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2

Thôn Phẳng Tao,
xã Bản Sen
Thôn Phẳng Tao,
Trương Đăng Thự
xã Bản Sen
Thôn Tả Thàng,
Vàng Quang
xã Tả Thàng
Thôn Na Pao, xã
Pờ Sín Sài
Bản Lầu
Thôn Na Pao, xã
Ly Sín Diu
Bản Lầu
Thôn Na Pao, xã
Phạm Văn Thùy
Bản Lầu
Mô hình, cách làm hay (02)
Mô hình “Thu gom
Thôn Tảo Giàng
vỏ bao bì thuốc bảo
và Thôn Đồng
vệ thực vật”
Căm, xã Lùng Vai
Sin Văn Lên

Hiến 300 m2 đất ruộng để mở đường liên xã từ thôn Phẳng Tao xã Bản Sen đi xã Bản Cầm huyện Bảo
Thắng có trị giá khoảng 17.000.000 đồng.
Hiến 250 m2 đất để mở đường liên xã với trị giá 13.000.000 đồng
Đã có thành tích hiến đất khoảng trên 3600 m2 san gạt mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa đa năng Ủy
ban nhân dân xã Tả Thàng với trị giá 310.000.000 đồng.
Hiến 352m2 đất làm đường giao thông nông thôn trị giá trên 8.000.000 đồng.
Hiến 630m2 đất làm đường giao thông nông thôn trị giá 14.490.000 đồng.
Hiến 230m2 đất làm đường giao thông nông thôn trị giá 5.290.000 đồng.

Mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vê thực vật được chi bộ thôn Đồng Căm, thôn Tảo Giàng đăng ký
mô hình mới “Dân vận khéo” ngay đầu năm 2022, là điểm sáng để các thôn khác học tập kinh nghiệ m,
hiện nay hai thôn vẫn tiếp tục duy trì tốt, vận hành đảm bảo theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Gia đình chị Lữ Thị Bình đã đầu tư, phát triển những giống cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao,
Mô hình “Kinh tế
Thôn Na Vai, xã trên thị trường còn khan hiếm như nuôi dúi sinh sản, nuôi cá trắm đen, cá chép, nuôi gà. Ngoài ra gia
tổng hợp vườn, ao,
Bản Sen
đình còn phát triển kinh tế rừng, trồng ngô cao sản. Đến nay gia đình chị đã có thu nhập trên 400.000.000
chuồng”
đồng/năm.
Thị xã Sa Pa

I

Tập thể (08)

1

Nhân dân thôn Bản
Pho

2
3

Công ty Cổ phần
Thủy điện Nậm
Trung Hồ
Nhân dân thôn Séo
Trung Hồ,

Thôn Bản Pho xã
Mường Hoa, thị
xã Sa Pa
Thôn Tả Trung
Hồ, xã Bản Hồ,
thị xã Sa Pa
Xã Bản Hồ, thị xã
Sa Pa

70 hộ dân trong thôn tự nguyện đóng góp kinh phí mua vật liệu (xi măng, cát, sỏi) làm cổng làng văn hoá
với số tiền 40 triệu đồng và góp 96 ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn 96 với tổng số
tiền 20.000.000 đồng; tổng trị giá là 60 triệu đồng.
Đã ủng hộ 10 tấn xi măng Hải Phòng PCB30 trị giá 13.650.000 cho nhân dân thôn Nậm Toong xã Bản
Hồ, thị xã Sa Pa đổ đường giao thông liên thôn.
Tự nguyện đóng góp 100 ngày công; hiến 284m3cát, 623m3 đá, triển khai đổ 700m dài bê tông đường
giao thông nông thôn, tổng trị giá một trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm mười ngàn đồng chẵn.
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Nhân dân thôn Nậm
Than
Hiệp Hội cá nước
lạnh, thôn Can Hồ
Mông
Xưởng gạch, công ty
Phú Minh
Chi Đoàn Hội đồng
Nhân dân
Đoàn Thanh niên
Ngũ Chỉ Sơn

II

Cá nhân (03)

1

Hộ gia đình ông Lồ
A Chang

2

3

Xã Liên Minh, thị
xã Sa Pa

35 hộ dân tự nguyện đóng góp kinh phí mua vật liệu (sỏi, cát); thuê máy xúc san nền, đóng góp ngày
công đổ bê tông đường nội đồng Vù A Dế - Thôn Nậm Than chiều dài 1,2km, rộng 1,2m với tổng số tiền
52.000.000 đồng.

Xã Ngũ Chỉ Sơn, Ủng hộ 35.000.000 đồng lắp đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời đường trục thôn Can Hồ
thị xã Sa Pa
Mông, Ngũ Chỉ Sơn.
Xã Bản Qua,
huyện Bát Xát
Hội đồng Nhân
dân tỉnh Lào Cai
Xã Ngũ Chỉ Sơn,
thị xã Sa Pa

Thôn Bản Dền, xã
Bản Hồ, thị xã Sa
Pa
Thôn Sín Chải, xã
Hộ gia đình ông
Hoàng Liên, thị xã
Vàng A Máy
Sa Pa
Thôn Cửa Cải, xã
Hộ gia đình bà
Ngũ Chỉ Sơn, thị
Nguyễn Thị Thuỵ
xã Sa Pa

Ủng hộ 01 vạn viên gạch cho 02 hộ gia đình thôn Sín Chải, xã Ngũ Chỉ Sơn xoá nhà tạm trị giá 12.000.000
đồng.
Ủng hộ 20.000.000 đồng cho 02 hộ gia đình thôn Sín Chải, xã Ngũ Chỉ Sơn xoá nhà tạm.
Tự nguyện đóng góp 300 ngày công, đổ bê tông đường ngõ xóm và cứng hoá nền nhà; xoá nhà tạm cho
các hộ gia đình xã Ngũ Chỉ Sơn trị giá 90.000.000 đồng.

Gia đình đã hiến hiến 30m2 đất mở đường giao thông nông thôn tại thôn Bản Dền, xã Bản Hồ, thị xã Sa
Pa tổng trị giá 30.000.000 đồng.
Gia đình tự nguyện hiến 100m2 đất mở rộng quy hoạch xây dựng điểm trường Mầm Non Thôn Sín Chải,
xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, giá trị trên 60.000.000 triệu đồng.
Ủng hộ 15.000.000 đồng xoá nhà tạm cho 01 hộ gia đình thôn Phìn Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn.

Huyện Văn Bàn
I

1

Tập thể (03)

Ông Sùng A Giả

Hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, nhà nước; tích cực tham gia phát triển sản
Thôn Hỏm Trên, xuất tăng thu nhập cho gia đình, thực hiện mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo; nuôi vỗ béo 14 con trâu cứ sau
xã Nậm Chày, 3 tháng xuất chuồng (bán được 5 -7 triệu đồng). Để đảm bảo nguồn thức ăn cho trâu, gia đình anh tận
huyện Văn Bàn
dụng những bãi đất đồi xung quanh trồng khoảng 0,6 ha cỏ voi. Với sự năng động, luôn tìm tòi học hỏi
và phát triển sản xuất trên nhiều lĩnh vực, hiện nay gia đình chị có thu nhập trung bình 200 triệu/năm
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2

Ông Đoàn Văn
Thặng

Thôn Văn Thủy,
xã Võ Lao, huyện
Văn Bàn

3

Ông Lê Quốc Toản

Thôn Khổi Ai, xã
Liêm Phú, huyện
Văn Bàn
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Huyện Bảo Yên
Tập thể (48)
Phòng PX 05, 06
công an tỉnh Lào Cai
Nhân dân thôn Cao
Sơn
Nhân dân thôn Kim
Quang
Nhân dân thôn 2
Nhai Tẻn
Đoàn thanh niên xã
Điện Quan
Nhân dân xã Điện
Quan
Liên đoàn Lao động
huyện Bảo Yên
Công Ty Hồng Lộc

Thành
Cai

Phố Lào

Hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, nhà nước tích cực tham gia phát triển sản xuất
tăng thu nhập cho gia đình, thực hiện mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản; xây dựng 01 chuồng nuôi nhốt
trâu, bò sinh sản, gia đình anh có 21 con bò, 6 con trâu để chăn nuôi theo hướng sinh sản tầm 12 tháng
anh xuất chuồng trung bình lãi được 15 đến 20 triệu đồng/con. Với sự năng động, luôn tìm tòi học hỏi
hiện nay gia đình có thu nhập trung bình 350 triệu/năm
Năm 2022 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, mở đường giao thông nông thôn tại thôn
Khổi Ai, xã Liêm Phú. Hộ ông Lê Quốc Toản đã hiến 400 m2 đất sản xuất trị giá trên 20 triệu đồng để
làm đường giao thông nông thôn.

Ủng hộ xã Kim Sơn xây dựng nông thôn mới 30.000.000 đồng.

Xã Kim Sơn

Đóng góp ngày công và tiền mặt xây dựng 3 km đường giao thông nông thôn 30.000.000 đồng.

Xã Kim Sơn

Đóng góp gạch, xi măng, sắt thép xây dựng 04 bể chứa nước 20.000.000 đồng.

Xã Kim Sơn

Đóng góp 20.000.000 đồng tiền mặt xây dựng nông thôn mới.

Xã Điện Quan
Xã Điện Quan

Vận động đoàn viên, Nhân dân đóng góp ngày công, ủnghộ 5 tấn xi măng xây dựng nông thôn mới trị
giá 11.000.000 đồng.
Vận động người dân đóng góp trên 200 ngày công duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi, giao thông
50.000.000 đồng.

Thị trấn Phố Ràng

Ủng hộ xã Yên Sơn 15 tấn xi măng, xây dựng nông thôn mới 15.000.000 đồng.

Xã Bảo Hà

Ủng hộ xã Yên Sơn 10m3 bê thông, xây dựng nông thôn mới 10.000.000 đồng.

Tổ chức, cá nhân và
Xã Yên Sơn
cán bộ công chức xã
Nhân dân thôn Mạ 1,
Xã Yên Sơn
Mạ 2, Múi 1, Lự
Nhân dân bản Nặm
Xã Vĩnh Yên
Kỳ

Ủng hộ tiền mặt trong lễ phát động nông thôn mới của xã năm 2022 với 18.300.000 đồng.
Đóng góp ngày công, tiền mặt để thực hiện trồng mới gần 3km đường hoa trị giá 57.500.000 đồng.
Vận động nhân dân hiến 1080m2 đất, cây cối trên đất để xây dựng công trình cấp điện sinh hoạt trị giá
14.850.000 đồng.
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Nhân dân bản Pác
Mạc
Nhân dân bản Nặm
Mược
Nhân dân bản Tổng
Kim
Nhân dân bản Khuổi
Vèng
Nhân dân bản Nặm
Khạo
Sở VH - TT & DL
tỉnh Lào Cai, chi
đoàn sở

Xã Vĩnh Yên
Xã Vĩnh Yên
Xã Vĩnh Yên
Xã Vĩnh Yên
Xã Vĩnh Yên
Tỉnh Lào Cai

Nhân dân bản Nà Đò Xã Tân Dương
Công ty Đại Minh
Sở tài chính
Nhân dân bản Nặm
Cằm
Nhân dân bản Thâm
Mạ
Ngân
hàng
NN&PTNT huyện
Bảo Yên
Cán bộ, đảng viên và
Nhân dân trên địa
bàn xã Minh Tân

Tỉnh Lào Cai
Tỉnh Lào Cai
Xã Nghĩa Đô
Xã Nghĩa Đô

Vận động Nhân dân hiến trên 3000m2 đất và tài sản trên đất để xây dựng cầu Pác Mạc và đường Pác
Mạc - Nặm Rịp trị giá 323.046.000 đồng.
Vận động bà con hiến đất và cây cối để xây dựng công công trình hạ tầng nông thôn trị giá 33.379.000
đồng.
Vận động bà con nhân dân hiến gần 10.000m2 đất và cây cối, ngày công để xây dựng công trình điện,
đường liên xã Nặm Núa- Bản Rịa Nghĩa Đô và đường giao thông trong bản trị giá 265.000.000 đồng.
Vận động bà con hiến đất và cây cối để xây dựng công công trình hạ tầng nông thôn trị giá 22.300.000
đồng.
Vận động bà con hiến 1.100m2 đất và cây cối để xây dựng công công trình hạ tầng nông thôn trị giá
66.000.000 đồng.
Ủng hộ cát sỏi, vật liệu xây dựng cho địa phương xây dựng nông thôn mới trị giá 29.000.000 đồng.
Ủng hộ tiền mặt, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trị giá 30.500.000 đồng.
Ủng hộ 28m3 sỏi; 36m3 cát cho Nhân dân xã Tân Dương xây dựng nông thôn mới trị giá 9.200.000 đồng.
Ủng hộ 30 tấn xi măng giúp xã Nghĩa Đô thực hiện mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao trị
giá 42.000.000 đồng.
Nhân dân trong bản đã hiến 4680m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông trị giá
140.400.000 đồng.
Hiến gần 1000 mét vuông đất, cây cối, hoa màu trên đất để xây dựng nông thôn mới trị giá 27.720.000
đồng.

Thi trấn Phố Ràng

Ủng hộ tiền mặt thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Minh Tân trị giá
10.000.000 đồng.

Xã Minh Tân

Ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trị giá 14.450.000 đồng.

Xã Minh Tân

Ủng hộ tiền mặt, ngày công lao động làm tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 17.058.000 đồng.
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Nhân dân bản Mai 2

26

Ban chỉ huy quân sự
Xã Minh Tân
xã

Ủng hộ tiền mặt, đóng gópngày công hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở chưa đạt chuẩn trị giá 15.000.000
đồng.

14

27

Cán bộ công chức,
dân quân tự vệ và
Nhân dân bản Minh Xã Minh Tân
Hải làm tuyến đường
hoa

Ủng hộ tiền mặt, ngày công lao động giúp nhân dân làm tuyến đương hoa dài gần 2 km trị giá 17.000.000
đồng.
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BQL thị trường tỉnh

Tỉnh Lào Cai

Hỗ trợ 10 triệu xây nhà văn hóa thôn Làng Nủ xã Phúc Khánh trị giá 10.000.000 đồng.

Xã Phúc Khánh

Ủng hộ tiền mặt xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trị giá 10.000.000 đồng.

Xã Phúc Khánh

Ủng hộ tiền mặt, hiến gần 800m2 đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trị giá 23.000.000 đồng.

Xã Phúc Khánh

Đóng góp tiền, ngày công làm đường điện thắp sáng đường quê trị giá 33.000.000 đồng.

Xã Phúc Khánh

Đóng góp tiền, ngày công làm đường điện thắp sáng đường quê trị giá 9.000.000 đồng.
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Tổ nông thôn mới
của huyện Phụ trách
xã Phúc Khánh
Nhân dân thôn Làng
Đẩu
Nhân dân thôn Tổng
Vương
Nhân dân thôn Nà
Phát
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BCĐ xây dựng NTM Xã Phúc Khánh

Hỗ trợ 2 thôn làm đường điện thắp sáng đường quê trị giá 20.000.000 đồng.

34

Sở Công thương

Tỉnh Lào Cai

Ủng hộ tiền mặt giúp xã Thượng Hà xây dựng nông thôn mới trị giá 10.000.000 đồng.
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Trường CĐ Lào Cai

Tỉnh Lào Cai

Ủng hộ xã Việt Tiến xây dựng nông thôn mới nâng cao trị giá 10.000.000 đồng.
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BCH Quân sự

Xã Xuân Hòa

Đóng góp tiền mặt, ủng hộ ngày công xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trị giá 10.000.000 triệu
đồng.
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Ông Nguyễn Văn
Tuấn ( Phó GĐ Sở Tỉnh Lào Cai
GTVT và XD tỉnh)

Hỗ trợ xã Xuân Hòa 70 tấn xi măng xóa nhà tạm và thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới trị
giá 50.000.000 đồng.
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Công ty Kiến Thịnh

Ủng hộ cát sỏi, vật liệu xây dựng cho địa phương (Xuân Hòa) xây dựng nông thôn mới trị giá 20.000.000
đồng.
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Đoàn Thanh niên xã
Xã Xuân Hòa
Xuân Hòa

Tham gia Ủng hộ gần 100 ngày công giúp xã xây dựng nông thôn mới trị giá 14.000.000 đồng.
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Nhân dân bản 1 Thâu Xã Xuân Thượng

Hiến 4000m2 đất, cây cối trên đất để làm tuyến đường 2,5 km từ Bản 1 - Nà Khương trị giá 13.000.000
đồng.

Tỉnh Lào Cai

15
41
42

43

Nhân dân bản 2 Vành Xã Xuân Thượng,
Nhân dân bản
Vành; 3 Thâu;
Vành
Nhân dân bản
Vành, bản 2 Là
một số bản

7
6 Xã Xuân Thượng
3
và Xã Xuân Thượng

Hiến 8000 đất, cây cối, hoa màu trên đết để làm tuyến đường 4km từ Bản 2 Vành - Nà Khương trị giá
23.000.000 đồng.
Hiến 12000m2 đất, cây cối, hoa màu để làm tuyến đường 4,1km từ 7 Vành; 3 Thâu; 6 Vành trị giá
28.000.000 đồng.
Nhân dân hiến 40.000 mét vuông đất, cây cối, hoa màu trên đất để làm tuyến đường 5,8km từ bản 3 Vành
- 3 Là trị giá 483.400.000.000 đồng.
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Nhân dân 3 Là- 2 Là

Xã Xuân Thượng

Hiến 36.000m2 đất, cây cối, hoa màu để làm tuyến đường 2.9km từ bản 3 Là- 2 Là trị giá 360.000.000
đồng
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Bản Bùn 1

Xã Bảo Hà

Ủng hộ tiền mặt, ngày công lao động làm sân nhà văn hóa thôn bản trị giá 189.400.000 đồng

46
47
48
II
1
2
3
4
5

Hội chữ thập đỏ
Huyện Bảo Yên
huyện
Tổ giúp đỡ NTM xã
Tân Tiến của Sở Kế Tỉnh Lào Cai
hoạch và ĐT tỉnh
Nhân dân bản Nậm
Xã Tân Tiến
Ngòa

Ủng hộ xã Tân Tiến xây dựng công trình thắp sáng đường quê trị giá 15.000.000 đồng.
Ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng giúp xã Tân Tiến xây dựng Nông thôn mới trị giá 47.500.000 đồng.
Đóng góp tiền, ngày công xây dựng công trình Thắp sáng đường quê

Cá nhân (11)
Gia đình ông bà Vân Thành phố Lào
- Bằng
Cai
Chi cục thuế
Ông Vũ Hồng Cương
huyện Bảo Yên
Ban Tổ chức Tỉnh
Ông Ngô Hữu Quý
ủy Lào Cai
Phòng Kinh tế Hạ
Ông Vương Khánh
tầng huyện Bảo
Trình
Yên
Xã Thượng Hà Ông Đặng Văn Phúc
Huyện Bảo Yên

Ủng hộ xã Kim Sơn 50 bóng đèn năng lượng mặt trời trị giá 70.000 triệu đồng.
Ủng hộ Đảng ủy, UBND xã Yên Sơn 01 ty vi phục vụ hội nghị trực tuyến của xã trị giá 13.000.000 đồng.
Huy động Ủng hộ tiền mặt giúp xã Vĩnh Yên xây dựng nông thôn mới trị giá 20.500.000 đồng.
Vận động, ủng hộ 200 bóng đèn cho 4 nhà trường trên địa bàn xã Vĩnh Yên trị giá 40.000.000 đồng.
Hiến 500m2 đất và cây cối, hoa màu trị giá 18.200.000 đồng.
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6

Ông Đặng Văn Hạc

7

Ông Lý Văn Sáng

8

Ông Lê Ngọc Quỳnh

9

Bà Đinh Thị Hưng

10

Ông Đặng Văn Thơ

11

Bà Đặng Thị Lan

Xã Thượng Hà Huyện Bảo Yên
Xã Thượng Hà Huyện Bảo Yên
Giám đốc sở tư
pháp tỉnh Lào Cai
Giám đốc sở
LĐTB&XH tỉnh
Lào Cai
Xã Thượng Hà Huyện Bảo Yên
Xã Thượng Hà Huyện Bảo Yên

Hiến 400m2 đất và cây cối, hoa màu trị giá 15.000.000 đồng.
Hiến 500m2 đất và cây cối, hoa màu trị giá 21.350.000 đồng.
Ủng hộ xã Minh Tân thực hiện xây dựng nông thôn mới và tặng 20 suất quà cho gia đình khó khăn trị
giá 19.500.000 đồng.
Ủng hộ xã Bảo Hà 20 tấn xi măng thực hiện cây dựng nông thôn mới và các suất quà hỗ trợ gia đình khó
khăn trị giá 37.000.000 đồng.
Hiến 1100m2 đất, cây cối, hoa màu trên đất để xây dựng đương giao thông trị giá 52.730.000 đồng.
Hiến gần 1000m2 đất, cây cối, hoa màu trên đất để xây dựng đương giao thông trị giá 21.424.000 đồng.

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GƯƠNG TIÊU BIỂU CÁC HUYỆN, THỊ XÃ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Huyện
Huyện
Huyện
Huyện
Huyện
Huyện
Huyện
Huyện

Tên đơn vị
Mường Khương
Sa Pa
Bảo Yên
Bát Xát
Si Ma Cai
Bắc Hà
Bảo Thắng
Văn Bàn

Tổng cộng

Tập thể
07
08
48
07
11
05
07
03

Cá nhân
0
03
11
12
16
15
06
0

Mô hình
02
0
0
0
0
0
0
0

96

63
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